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Hatay tamamen biZim oldu .. 
Dün bütün yurt, Hatay 
bayramını kutluladı 

li Ankara 23 A.A -
<ıtav b " ., ugun ana· 

Vat 
Clna kavuşı nuş· 

tur . 
Hatay ve anava

:~n Ebedi Şef Ata. 
l U~kün ve ı\1illi Şef 
t1°0 ünüo Türk ani). 
detioin başarılığına 

lskenderundan bir görünüş 

Yüksek Maarif Şurası 
Ankara 23 A.A - · nıuştur. 

ı\laarif şurası dün Muhtelif ~1aarif 
~laarif Vekili Ha- n1üesseselerinden ve 
snn Ali Yücelin re- Cenevredeki bey - · 

nelmilel terbi ve bro-isliğindc unıun1i hey " 
sundan gelen teb-

et halinde toplan- rik telgrafları okun 
n11ş, Reisicünıhur duktan sonra vük;.. 
ve Milli ş~f İsnıet sek öğretn1en .. ko
İoönüne, Büyük Mil ınisyonunun hazır
let A-1eclisi Reisine, ladığı urnunıi ra-
Baş,·ekiJ Dr. Refal< por tetkik e<lilmiş-

t ~Yanarak yarat-
-

1 
.. ları bu büyük 

Rllnü b.. .. h' 
can ile kutlannıak. 
tadır. 

vatana ilhakı n1Ü · 
nasebetile bu gün 
Ankar'" Halkevinde 
bir tören ya pılr11ış-

SClydanıa. Genel tir. 
Kurn1ay Başkanı· Şura yarın tekrar 
na çekilen tazin1 umumi hey'et ha
telgraflarına gden l linde toplanacak
karşılıklar okun - tır. 

} utun şe ır-

kerde, kasabalarda, 
~Ylerde ayni se

Vı nç. ve ayni he ve-
'-........... ., 

Münahlat Ye~ili 
lzmir~e 

Ankara 23 [Husu· 
si] - Hatayın ana 

Nafia Ve~ilimiz 
General Ali f ua~ 

M~Znıir 23 (Hu'iusi): Ankar~ 23 A. A. -
"•Una ka lat y l kili Nafıa Vekili dün 
nay Al' Ç . Erzurunıda imar 

.. w t ctınkaya 
dun Ak - işlerini gözden ge-

şnn1 lznıire 
th çirdikten sonra Gü-'•'uva l . . 

sa at etınıştır· müşhcı ne yo1u ile 

1Ankara 23 A.A - Trabzona hartket 
Zınirde bulunan etn1iştir. 

~1Ü0 •ka li\t V .,kili j , 
lt~ _ç tink:.ya bını Alman - Sovıyet 

kıkalta bulun -
n1 ı· 1· ru~ş, D~nıir Spo- ıcare 1 

denız lokarını 
açn1ıştır. Ankara 23 A. A. -

-.............. _______ , Aln1~nva ile Sovi-
1)· h yetl~r Birligi ar.a-

iger aberJeri- sında kredi ve tica-

llliz iç sayf ed~ ret mübadelesi ye
• niden başlamıştır. 

tır. 

BU GECE 
Lübnanda da rejim 

· değişiyor mu? 
Haikevimizde 

tören var Cumhurreisi Edde, tayyare 
Loıan zaferimizin yıl ile Parise gitti 

dönümü mümıı-ebetile bu Beyrut tHususi) - Liib- Trnblu:-; ha,·a ietasyonun-
grce Halkevinde tören nan Cumhurreisi Edtle, dan tayyare ile Parise 
yapılacaktır Pro~ramı aşa- ---------
ğıya yaziyoruz: gitmiş · ve törenle teşyi 

1 - ı~tikHH marşı Cençierimizin olunmuştur. 
2 - Lozanın manası 
3 - Lozan zaferi 1 askeri kampı 
4 - Sinema 1 

Törene her kes davet- 1 Ankara 23 [ HUSU-
lidir. si ] - Ankara'<laki 

lise ve orta talebe-
A 1 t 1 leri dün askeri kanıp 

n aş 1 ar 1 müddetlerini bitir-

. Aı~kan~ 23 A. A· - ı ~.işl .. er \'~ kamptan 
lngıltt're ile J ;1pon- : do :; uşlerıode ulus 

ya arasında Ti~rı çin ll nı~ydanına gid~rt k 
nu~sel~si üzerı nde a bıdt ye mernsı nılt:' 
bir anlaşn1a hasıl çdt:nk koynıuşlar-

• oln1uştur. dır. 

Cumhurreisinin bu s&
yahatının hususi olduğu 
hakkında resmi makam
ların ısrnrına rağmen, Lüb
nan CuIIJhurrei~iııin Pa
rbtc Lübnanı alakadar 
eden eden mühim mC'~e

leler üzerinde Fransız Ha
riciye nezaretile temae
la rda bulunacağı söylen
mektedir. 

Haber '·erildiğine ğöra 
Suriyl'Cle olduğu gibi Lüb
nauda <ln bu günkü re
jim de~işecek ve kabine 
~eu\U lat•edilecei.tir ~ 

' · i.ı ... ... • 
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Türkiyeyi 
Sanayileştirme işi 

Proia g:11ctesiuden : 

Ankarad:ın yaıılıyor : 

ma devrel'ini geçirmiş, 

ikinci tt-crüb~ safhaşını

da tamanılamak üzre bu
lunuyor. Hııkfıınetiıı pro 
je~i dahilinde kurulmuş 

olan ~on ~istem sanayi 
miie~SP:'elPri, <liğ'n kü
çiik s:ın:.t~ i nhabı ııı ı;:ars

marnn k gıı )'t'::ıilt>, hı ti lısııl
leı ini t atıdid etıııişlerd i r. 
Bu sım·tle Yeni Türki· 

Türkiyeyi yPııi baştan 

organize t>tmf·ye başla

yanlar, endu triye de icab 
eden e.hemırıiye~i \'erme
yi unutımımı~lanlı. Pa
dişahlar de' rinde Türki

yede cidıii bir sanayi 
yoktu. ~h·ınlekctin ser
vet kuynaldarı 'c billıas- yt>de de' }etin koııtrolu 
l'a küm llr, ecn r-ui şirket - · ultınrla kuvvetli lıir en
lerinin elinde knlmı'Jtı. 

Yed • ilr~,iye ljiç yok
tan Lir E'aıı:l\· i. kuı uı:ıva "' . 
lıaşlayarnk, ilR ince U-
~a~ta bir ) ektr fabrikası 

yaptm]ı. 

dustri meydana gelmt-k
terlir. Bu grmç \'e dinç 
end Ugtri inkişaf edeı kı>n 

lfeılikodu da eksik Ol· 
oıarnıştır. Türkiye ::;ana. 
yiinin y:ılnız memlekc:tte 
~ıkan bam maddeled iş-

1929 daki dünva bulı- ı !emekle iktifa etuwsi la-
ranmııı neti cr.sirıdt>. ınıl- zım gP.ldidini, i<ltlia eclrn-
let ler ithala ti arını tahdi d !er h ıı gün Lıile nıe,·cut
ettik ten eonra, zir:.ıi mah- 1 tur. Bunlar iptidai nıa.d
ıulleri fazla olan Tiirki.ve, 1 dPleri harişten tedarik l'dil
başkalarırıın ke.yfinc t~bi ıı:e~t.ı• 01:111 S<~n:ıyi .• n;vi
o.lma~ak gayes.ıl~. endüst l lerı~ıııı ~ r-ı keclılmel4ını ıstc· 
rı mtiesseselerını de art· nıektt>dırlcr. 
tırmaya nıecbur kaldı. Diğ'er hakim olan ta-
Bu- sayrdP. mıwlesiue de ı af, kurulan fabrikaların 
iş bulmuş oluyordu. i"lemcye de\ am rtmef'irıi 

ve iptidai mevat tedariki 
Meml< keti ··S~na yilr~- için rle yeni bir zirai prog 

tirmek için lflzım olan ram viicuda getirilmt>sini 
paranin tedarikin·e de biz- İnüdafaa f'tmektt-dirler. 
zılt ded et ön ayak ol- } Bunu iddia edenler Av
nıuştur. Bunıın için dc•, ruı1:ı ı1 ndiistı i~iniıı <1A ip. 
menılPkctin ~C'rvet ka~·- tiıiai ıııaddderiııi hariçten 
naklarilc ibtiy:ıçı~rı göz j t~d.a~ik. ecl~rek işlt, dikle-
önünde bu!urıdurular·ık, rını ılnı surmektedirler. 
mükemmel ~ana)ti pı og. J 

ramları 'ücuda getiril
miştir. 

Diğ'er taraftan Türki

ye le pek çok iptid<.li 
maddeler mevcuttur . . Or-

Bankal:ır kurulmn~ ,, 
va batı cı . ıııiitPhassı~ların 

btlgilcrindPn istif:ıde eqil
miş ve yurdu ıı her tara
fında fabrikalar kurul
ma.ya ha:;;laıınııştır. Bu 
işte Sovyet Ru:-yanın 
yardımı inkar oluuumaz. 

1 u~anları kfı!!ıt ~çin ~ kafi
dır; Pancar zıraatı art
tırı lmaklıı , Şf'kE·r fabrika 
Jarırıa yetişebilir; velhasıl 
~·erli iptidai urnddı ler 
teminine ç~Jışılabilir. 

n A 0 E :n En 1 Bılar~o topları 

~arimizin içme Suyu 
Su Mühendisi işini ·ta- · 

mam!adı 
ŞPhrimizin su iŞIP.ri 

hakkında aldıi''rınıız nwlft-,.. 
nı:ıta. göre, snyun menhai 
Gurs köyıinün Haftahan 
mıntak<:l"nıa yakın olan 
Rrı~ülayin ts:ırafla.rında 0 ö-

ı rlilmü~tür. 

lçme suyunun heyeti 
umumiyesi saniyede 400 
litre olarak tesbit olun
muştur. HalkJ iyi bir iç. 
nıe suyun:ı ka"uşturacak 
ohm bu işe aid projPler 
nihayet üç ay zarfında ı 
ikmal oluoacak ' 'e bundan 

~onra talibine ihale e<lile
rt>k tesi~<.ıta başlanacak
tır. 

On gün 7.Urfırıcfa hu. 
mali hir f!<•vn·tlP "•ılısan . '\ . 
ve Beiedin uıiziıı vük~ek . . 
müzaheretlerini gurrn su 
mühendisi B:ıy Sedacl, 
esas işini tamamlamış \ e 
meııılt>ketin en mühim ih
tiyacı karşı~;ında Beledi
yemizin gösterdiği alaka 
ile bu i~in de ıııüsuPt bir 
nf'ticeye ulaşması temin 
olunmuştur. 

Kızıi~y Balosu 
Hatay Bayr~nn n1ünasebetile dün 

akş,..n1 şehrinıiz Kızıl~y kurunıu tara· 
fından çok güztl bir Beılo veriln1iştir. 
,. 

Ağır Ceza 
Reisimiz 
Ağırct·za rt'JSt 111 iz 

B y N.ız ı11 Aksan 
n1tzunivt-tini ikm::ıl 

" 
ile evvelki gün şeh.-
rinıize dönınüş ve 
vazifesi ne bcı şla n1ış . 
tır. 

Hoş geldiniz deriz. 

Mahkemenin 
yaz tatili 

Tenın1 uzun virn1i
sinden EvlülÜn he 
şine kad~r şehriıniz 
n1ahkernleri bir bu 
çuk ay nıüddetle 
yaz tatili yapınış 

la rdır. 

Bil ft.rdo oyunu ile filiO 
arasında ne münasebet 
bulunduğunu elbet nıe· 
rak edeı siniz deyil mi? 
Bilardo yüzünden yüı 
sene i<;inde öldürüle~ 
filierin ~ay1ı-;1 300.0001 

bulmuştur. Çünkü nııe· 
rin dişlerinden mükeın· 
mel bilardo topları ya· 
ptlmaktadır. 

Alman yada 

Balı~ i~e neler yapılıyor ı 

Alamanyade balık yal· 
nız yiyecek olarak kul· 
!anılmaktadır. 

Son seneler için de 
Alman sanayicileri bfi· 
lık etinden bir nevi yo· 
murr.a akı çıkarmağ& 
muvaffak olmuşlardır· 

Bu sun 'i yumurta akl 
hakiki yumurta akıoııı 
kullanıldığı her sahad• 
İ:je yaramaktadır. 

Bir KuPışlu~lar 
Ankara - Tu ul· 

sız veni bir kuruŞ
1 

.., 

lukların piy<ısadall 

kcıldırılınast karar' 
l aştırılmıştır. 

Köroğlu gazetesi 
lst<ı n bul da ç ı kel f1 . 

Kö -oğlu g.:ızetesı 

Vc kıller Heveti k3' 
.; 

rarile n1uvBkkatal1 
kapatıl ınıştır. 

Türkiyeyi s:ınayilt>Ş· 
tirme i~i, bu gün de bü
tün hızı ile de' anı et
mek tcdir. Muayyen bir 
program dahiliut!e yapıl
makta oları bıı ımınızam 
iı:ıler mcvanıııd:ı bir de 

Yeni Posta 
Pullarımız 

Bu senenin tatil 
nöbetini Ağırceza 
nıc-ı hkC"n1emiz yap~
c · ı kLır. 

Yaşasın Aş~ filimi ı . 
. n1akınestin aöster' 

yan~ı diği sovuk_ kani.ılı~ 
' ' 

üç .. enelik Madencilik. pro~ 
ramı vardır. 

T~rkiye hif ~ürneti, 
ıanayileşme işinde ilk 
tf'fba7ı teıkil ·•den kuı· 

Birlc~ik AınPrika • hü. Res!ınleri ve tabileri Ve ga yretı nt>tıce' 
k ~!nı'.~tini~. 150 inc.i yıldö- itibarile çok glizPl olan j Dün ~ kş t nı ufak I sinde ya nn n fi lı rı1 
nıııuıı ınuna.,tu etılı~ Lü- h 1Jardn.n hi1'r . I . . . _ , 
kfımtıiuıizce ~·ıkaıılan bir u. pu. .· ·. 

1 
r serı )lr knz·1 ne tıce~ın - sur atle sö ·ıd ürül· 

1 

t:' Jınmele ıırıı pu ınnaklı- . . . 1 _ • . . 
seri posta pulu . teda\•üle larına ta.\·siye ederiz. dc -Sınenıaınızın fı- nıuş ve bır fcıcıanı•1 

koumuotur. limi kısıneo yannuş, 1 de.rh~l önüne g~çil" 
· .. .. ' .. , mıttır .. 

t 

~ 
c 
s 
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} Denizin altından tunel f r···R·······A········
0
········y·······0 ...... Me .. ~ g~nlük 

1 • 

ı-

· 
1 k : !1 PiYASA a çııa ca : ...................... ~ .... , ................... : - -

k Vunanistanda çı 
an p . 

tir. 
Denizin dibinden sinct rom grı zete-

en: 30 - 35 nıetre aşağı-
D dan Q"t>Çek olan hu GOğa , . . } ....,. 

dan b: zıçının ~' tın· tunel Sirkeci treni-
tak ır tunel rıçıla- nin Haydarpaşa ya 
va Avrupa ile As- <Ytçmesını temin 
.cnın b' 1 . 'f ö 
Ce". ır eştırı e- edecektir. 
l'" &t çoktan beri 
llQ'' l Bu sa vede Lond. 

f tnınekte<lir. 
rad·-ın Hindistana 

!lir l ·ı· k d k · ı· si . n gı ız gezt>te- ,. ar e spres ış ı-

nın aldığı n1a J ti- 1 \'ehi lecek olduğun· 
flla t · d. ı· · ı · hı· 1 
h .. cı gö··e, Türk ive an. ngı ız n1a e -lll ~ ., . b 
t <~n1eti hu iş;n lerı u tunelle çok 
ı:t.kıkioi ınühendis ~lakndar oln1akta-

t-e havale etn1iş- Jırlar. 

Ordu Terfi Listesi 
ll Ordu terfi krırar- Ağllsto~ zafer bcıy
~ anıesine aid h~- rnn11günüilanedi. 
•rlıklara başlan- lecek ve terfa eden-

1nıştır le re ayni gün tel-
1' e f: ı· fi bl' tad r 1 ısteleri n1u- ğra a te ığatta 

olduğu üzre 30 bulunulacaktır. 

~-----------------------ı 
~. T. T. Umum Mü~ürlüğün~en 

1 --ı · v rıe cııreıniı münahalleri .. 4 - Mü--abaka ilayet 
ı . alınacak memur ve P. T. T. lJüdiirliiklninde 
llUvcı • 
ibır 7.ıı h:iu musauaka lö A!!ustos 939 salı !!ÜnU 

1 haııı yapılacaktır. saat ı .ı de y<ıpılacaktır. 
2 - lstekn . tfr . 5 - müsabakada mih·a. 

~Qı<lanj ' n kıtenn u"ıyet fak olan lise mezunların;\. 
tıa ' ıe · cp şehadetr 
ı. lll~.si sıhh t :?O ortarııektep uıtzunlarına 
-.&(, .ı ' a raporu, :ı~ı T ,1. . 
..l ~11!1. ıabn d . ' P. . . memurırı kanunu-
\l(!n a ''e a ın·e· b"k .. .. . ı· 
l• rnusudu k . " "ı . ı nun u ·ınune gore Şlrıl( 1· 
(\ar. d a n ı ıa l'k ı· .. ·ı rı ~1 ı a~ke l'k • 'k ı · orı ıra ve mu,·cızı ere 
\!Ört f . r ı . ' ve~ı ·a~ı, d d'J ı· 
·ı otorrra' b' d'l 1.,. e ye ı en on ırcıya ka-le h I'! l ır ı e ,çe 1• .

1
. 

. alen ıne 
1 1 

dar 3:) ı maaş verı tr. 
•ıcil mur o an arın 6 . .. .

1 
. .,. .. 

ı CÜıdanl· 'l d'J 1• - Su varı UlU' ezıı lg'lnI ef · ·•rı e ı e"çe· ının lI Ax.t t ~ 1 30 . k· isteyenlt•r dilekcclerinde 
Şa""l f.; l_, O:ı U " a 'h l'd' B' 
'h ''l na kal· v·ı t bunu tasrı rtme 1 ır. ır {. ·r 1 ar ı ave · · ·r. Mu"ct·ı l"kl •. de hayvan tedarikiui tea-
lqu • t r u nnne d . 
ı. racaat e\·ı 

1 
. hüt e cceklerdır. Bunlara 

•JIJ 1 J eınc l'fl ve 
· n at'tn 78 l 5 tira yembedeli \'Crilccek 
ın k sayı ı memur- t' 
d anununun 4 . d ır. 
e .. indek' rıcı nıa · 7 - Ba~ka cla.irelerdeo 

0lıtıakıa ~ şartları haiz naklen gelecek olanlar 
bler.ı 1u · ~raber de\•ltt I .. !-\abakava taLi olmakla g· rıyetıne 'lk , mu.. ~ 
ıtecekıcr· 1 deAa 1 beraber kendilerine umumi 

te~rniş b ıu otuz yaşım hüktiıııler dairesinde maaş 
ulunmalö1r1 .. a ' verılır. 

cııkı - rneırıurlıığa alına.. 8 _ mh~ahakaila mu ,.a 
arın , ı ·d llleıı t.ıı a~ orta, ılse ffak olan arın ı arflce . 

llıUveın~arı tercih edılir. tt!klif olunacak herlrnrığ-i 
ı.ılerio d . . ı, l l ~'lQ e ılk mektep uir yen kauu etme tri 
" Qluı~ıarı laııaıu~r. ıanur. 

.Türtiye Ha~yo~ifüzyon · Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Kısa Oalğa: 

1648 m. 180 Kes. / 120 K'·v. 
19.'i4 m. 15195 Kes./ 20 K\'v. 
31.70 m. 94ô5 Kc5. /~o K""· 

Bu günkü proğram 
24-7-939 Pazarteal 

12 30 Proğ'ram ' . 

20,30 Tiirk müzigi Ka
dın küme okuyucuları 

21.10 ~!illi musikilere 
1~:35 Türk müziği· Pi. I <l.air <lör·:liinr.ü konuşma 

Fin mu$İkisi- Halil Bedi 
13,00 ~Ieınleket snat aya· YüııetkPn 

rı, ııjaııs \·e meteoroloji 
haberleri. 1 21.:?5 Neş'eli plaklar R. 

13, 15-14 :\ttiıik (Karışık 

proğram - Pl . ) 

19,00 Proğram 

19,05 Müzik Mozartın 
Alisabeth Schumann tara
fından söylenmiş iki ar
yası 

ı 9, 15 Türk müziği İnce 
Saz· Fa~lı 

20,00 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteorojo 
ba bnl eri. · 
21, 1.5 Konuşma (Dokto 

run saatı) . 

21,30 Müzik Mozart-Ke 
man koosertosu Re m:ljör 
- Pi 

2~,00 :\Jüzik (KHçiik or 
i<estra - Şef: Necip Aş
kın. 

23,00 Son ajans haber-
!eri: Zira:ıt, Esham tahvi
lcit, kambiyo-;- nukut_ bor
sa~ı fiyat 
~3,20 Mil~ik (Cazbant -

Pi.) 

23,55-24 Yarınki Po-
ro~ram. 

1 
1 

l 

1 

J 

1 
1 

1 

1 

'-'~ 

Rııi!dny ~ 50 
...:.\.rpa 

1
_ 2 _iQ_ 

Un ı Bir çuval ı 575 ıı 

lJ:.ırı 2-50 
i'ohut 6. --
~len·imek 3 -

-Pirinç - ı---

25 --
Sade Yalı-

r" 95 --
-

,_1'ere ~·agı - . 
Zenin va~ı 70 . . - --Yun 40 --
Deri 40 -
Badem 20 --
~adem içi -95 1 --, --
Ce\'iı -Ct-,·iz içi ----
~talılep 25 r= .\lazi 19 
Ke=5me Şeker 35 

ıı-Toz ~eker 31 -Kahve 120 
~a.bun 42 -

-- -(..'ay 350 
ı,-uru üıüm -1 20 ı-

Pekıuez 1 15 f 
B:ıl ı 50 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme 

Kurunıu Genel n1er. 
kezi tarafından çı . 
karılmakta o l a n 
( Çocuk) a<llı dergi-
nin (146) Sayısı çık-
n11ştır. . 

~ocuk Esirgeme Kurumu ~acil~ batıc_ı ı ~ urt )'3Vruları~ı_n 
okuluna Kayıt şartları 1 s~gtık, sosyal l(ut-

1 

Çocıık Esirgeme Kuru· 2 -- İlk mektepteıı dip · 
roıınun Ank:ıraclaki ÇoC'uk lonıa almış olawk, orta 
Bakıcı okı:lıına 7 Tenıu7. okul Ye lise talebesi tcr-

1939 dan itilıar~n taı:ue ı cih edilir, · 
ka'-·dına başlanmıştır. 1'.avıt 3 c. hh · · ..:ı 

• J • ~ - ~ı atı yerınue, 

muamclcsı Ağustos ~onun- ahlakı eyi olma 
da nihayet bularaktır. • ' 

tureı durumlarının 
inkişafına hizn1et 
eden bu kiynıetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
balara tevsiye ede-. 
nz. 

Okul yatılı \'e m~ccani<lir. 
Der:;ler nazarı \ 't! ameli 
ohırak iki SPne rle\·aırı 
eder, diploma alııırı)ar ku 

romun gö >terecl"~\ ;erler· 
de iki sene manşlı çulışrna
[;ı taahhüt ederler .. Okula. 
yalnız b·ıyanlar almır. 

K:ıyıt ,.e kabul i\iıı ~n 

enak gcr+'kliılir: 

4 _ Okula ) azılmak 
istiyt>nler, Ankarada Ço. 

cuk E~igrme umumi Mer 
kezi HebliğinP. bir ibtiua 
ile müracaat ~derler. 

5 - Kayıt için gerkli 
e'·rak şnnlarJır: N'iifu!' 
hü,·iyet ciiıdarıı, mektep 
diploına!-'ı, sıhhat \'e :.ışı • 
kaftdi, eyi hal kaadi, Uç 
fotoğraf. 

Yiti~ ~e~a~atname 
il İ 7 Şubat 937 Tarih ve 

14 ı Nnmarah Mardin Or
ta ~IektrLinden al<lığım 
... ehadetn:ımemi 1ayi et-

1 - 1€ yaşınJan aşağı 
oluıamak, 

tiğimi ilfin eıierim. 

Kızıltepe Hususr İdare 
Memuru Aıiı oııu Maçit 

·-
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JDAREHANES1 JVIARDIN'DE • 

ULUS SESi 
Um111Dt N~riyat •e Yası qteıt 

Direktörü Eald llalke..t Blwl &-d Daire 
~---

Teltraf AU..I 
M. Siret Bayar 

Baaddıiı yer: (ULUS SESi) aa.1.111•~ 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

ü Dk Öğretim YURTOAŞ~ YUHTDA~! 
Ataarif Vekaleti Türk evinin şe- 1 yan bir ev, Çocuk- j 

refli ananesi kiler- suz bir yuva kadar nin haf talık olarak 
çıkarmcığa devam dir. tadsızdır. 

ettiği <İlk Öğretinı) K k Türk Hava 
. . ( ) - 1 avanoz. ava-~azetesın ın 8 ncu . . 

- _ h 0 ıll tba noz reçeilerı. şışt-
Bu aüzel anane o 

nıizi yaşn ta lım. ;ıus ası a l' ~' '- - . 
. . ş ış--· surupla n olrıı~ -amıza gt J 111 ıştır. " Kurumuna l\1ualli111lerle ta

leb..- leriru iz için foy~ 
dalı yazıL-ı d a ~üs

lcnn1iş o 'n·1 bu gü 
1 

1 . 1 ze g ~ z t t: ,, ı o ' u 

vuculan :.ı ı z.ı h :ı r .. •
retle tavsiye eJe . . 
rız. 

Ansi~lopedi~ 
sayfamız 

p 

Yu ''anın saadet ve varlığım doğur an, 

r\il t' düğ•i rnünü kuvvetlendiren çocul<tuı 

ardım Et Ç· c ı , ğ u sev. S -· \' ı i nt-k ten rı1;1 hı u ·11 bi kt->s 

\'avruhı rı d: ı h<ıtıı hı YılJa bir lira ver 

--Buya r d ı m en bil1 

----------------------------------------

Çocuk Esirgenı~ Kuru ı nun;.ı üve of. 

Ana 
yük biryurd bot' Çocuk Esirgen1e türel durunılarının 

Kurumu G~nel Ater- inkişafına hizmet 
kezi tarafından çı- eden bu kiynıetli 1 

karılnıakta olan dergıyi çocuklara cudur. 
(Ana) adlı dergini o çocuklu ana veba-
(15) Sayısı çıkmıştır baJara tavsiye ede 

Yurt yavrularının . · 
rız. 

Sağlık, Sosyal Kül- 1 

Mar~in Vilayet Daimi Encümunin~en 
3 - Mu\':..kkat teminat 

miktarı 180 liradır. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yıı~ · 
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda yır 
Lira verip Çocuk Esırgeme Kurumuna Ü)'e 
olalım ... 

j ,,, 
ı - Eksiltmeye konan 

iş: Gercüş merkez kaza
sındaki ilk okul binasının 
nevakısı inşaatı; keşif be
deli 2400 liradır. 

::::••••••••••••••••••••••••••M••••••••!!C,•ı . ......................................... , 
4 - isteklilerin bu işe , !: I 

ait. fenni ehliyet vesikası- 5! y u r t d a s ,f f 
nı ıbraza mPcburdurlar •• f 

2 - !balesi açık cksı'lt- 6 - Evrakı kesfive ve :: ~ / ' . . .. 
me suretiyle 28/7 /9::19 şartnanıE-leri görnwk iste- :: KURDUG-UMUZ FA. BRİ ' 
Cuırıa günü ~,aat 1:"? de venJeriıı Daiuıi Eucümc-ne · :: - J 

vila~·et makamında yap ~e Safia müdiirlilgüne ii KAL AR VE YAPTl;;;,,IMI"' 1 
tırılacaktır. u:ürrJcaatl arı ilan olunur. :: ~ U Ilı 

----------.r ·.i DIEMİRYOLLAR ı, ·r: 

..... Hep ulusun biriktirme gucuoe y dd f •• dayanır. / 

Yakında 

ur aş . I! Bu gücü arttırmak hep senin ! 
1 K k' l k f :; · elindedir / 
l aça· c'_,'.~ ı yapma, ::, ........................................ ~,ıJ 

~ . ··································~ ...... ~ ' ( . 


